
Vecka 31 

Laxpaket med grönsaker och paprikasmör

Helstekt fläskytterfilé med rostad potatis

Caesarpotatissallad 
med grillad kryddig korv

Grillad karré med potatissallad



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, paprikapulver, färskt bröd, muscovadosocker, 
lökpulver, spiskummin, vitlökspulver, cayennepeppar, majonnäs, fisksås, socker, kinesisk 
soja, bakplåtspapper, torkad oregano och ugnsfolie

Din beställning skall innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Grillkassen:

* Används i fler recept 

Laxfilé

Bacon

Kryddig korv 

Fläskkarré

Fläskytterfilé

Matyoghurt*

Gräddfil

Parmesanost

Oliver

Vitlök*

Rucola

Dill

Timjan

Paprika

Knippelök

Haricots verts

Färskpotatis* 

Rädisa

Rödlök*

Avokado

Sallad

Gul lök

Cocktailtomater*

Gurka

Grillkassen är för dig som vill njuta till fullo 
av den vackra svenska sommaren, och både äta 
och laga middagen utomhus. Vi har fyllt kassen 

med massor av goda råvaror till sommarens 
härliga grillmiddagar, du behöver bara tända grillen 

och vänta in den perfekta glöden! 

Ha en riktigt skön och god sommar!

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK



1. Laxpaket med grönsaker och paprikasmör
Gott paket på grillen som är lätta att variera med olika smaker.

Ingredienser: 4 portioner
Färskpotatis 900 g
Laxfilé 500 g
Paprika, gul 1 st
Paprika, röd 1 st
Knippelök 2 st
Haricots verts 150 g
Timjan 0,5 st
Färskt bröd 4 skivor 
 Paprikasmör:
Smör, rumsvarmt 100 g
Vitlöksklyfta, riven 1 st
Paprikapulver 1 tsk
Flingsalt 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, ugnsfolie, 
färskt bröd och paprikapulver

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Blanda ihop alla ingredienser till paprikasmöret. 

3. Förbered fyra paket av dubbla ark ugnsfolie, 40 x 
40 cm. Ringla lite olja i mitten av varje ark och lägg på 
laxfiléerna.

4. Skär paprikorna i grova bitar och klyfta löken. 
Lägg alla grönsaker runt laxen. Krydda med salt och 
peppar. Klicka  lite kryddsmör i varje paket. Förslut 
paketen väl och lägg på galler över riktigt varm glöd. 
Sätt på locket på grillen med spjället öppet. Efter ca 
20 min är laxen klar. 

5. Servera med resterande smör, potatis och ett gott 
bröd att suga upp den goda skyn med.

Tips:
• Grönsakerna kan gärna serveras som en förrätt med 
lite rostade nötter som topping.

 

50 MIN
552 kcal/port. 

Energi från: Fett 36% 
Kolhydrater 26% 

Protein 28%

Serveringstips och inspiration



2. Helstekt fläskytterfilé med rostad potatis
Festlig vardagsmiddag.

Ingredienser: 4 portioner
Fläskytterfilé 1 st 
Rucola 70 g
Cocktailtomater 500 g 
 Kryddrubb:
Muscovadosocker 2 msk
Lökpulver 1 msk
Paprikapulver 1 msk
Spiskummin 1 msk
Vitlökspulver 1 tsk
Cayennepeppar 0,5 tsk
Olivolja 2 msk
 Saltrostad potatis:
Färskpotatis 900 g
Vitlök, delad i klyftor 1 hel
Olivolja 2,5 msk
Flingsalt 1 msk
 Vitlöksyoghurt:
Matyoghurt 2,5 dl
Vitlöksklyfta, pressad 1 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, lökpulver,
muscovadosocker, paprikapulver, spiskummin, 
vitlökspulver, cayennepeppar och bakplåtspapper 

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Putsa fläskytterfilén fri från senor. Blanda ihop
alla torra ingredienser till kryddrubben i en bunke och
vänd runt köttet. Häll i oljan och massera in kryddorna
ordentligt. Låt vila till grillning.

3. Grilla köttet runt om tills det fått fin färg. Lägg åt
sidan på gallret och grilla indirekt under lock ytterligare 
ca 15 min, till en innertemperatur på 68°.

4. Blanda ihop yoghurten och smaka av med salt och
peppar.

5. Vänd runt potatisen och vitlöksklyftor i olja på en
plåt med bakplåtspapper. Salta och rosta mitt i ugnen
15 min. Tag upp köttet, skär filéen i skivor. Servera
med yoghurt.

Tips:
• Jordgubbar och rucola med hackade rostade 
mandlar är ett underbart tillbehör.

30 MIN
458 kcal/port. 

Energi från: Fett 11% 
Kolhydrater 50% 

Protein 34%

Serveringstips och inspiration



3. Caesarpotatissallad med grillad kryddig korv
Krämig sallad möter kryddig korv.

Ingredienser: 4 portioner
Färskpotatis 900 g
Bacon 120 g
Rädisa, skivad 1 knippe
Rödlök, tunt skuren 1 st
Avokado, tärnad 1 st
Sallad 1 st
Parmesanost, grovriven 1 dl
Svartpeppar 0,5 tsk
Kryddig korv 4 st
 Dressing:
Majonnäs 1 dl
Gräddfil 1 dl
Parmesanost, finriven 2 dl
Vitlöksklyfta, riven 2 st
Cayennepeppar 0,5 tsk
Salt 2 krm

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, majonnäs och cayennepeppar

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten. Låt svalna. 
Stek bacon knaprigt i en stekpanna och låt rinna av på 
hushållspapper. Bryt i bitar.

2. Rör ihop majonnäs, gräddfil, parmesan, vitlök,
cayennepeppar och salt till en dressing. Blanda 
potatisarna med dressingen och vänd varsamt ner 
bacon, rädisor, rödlök, avokado och salladsblad. 
Strö över riven parmesan och nymalen svartpeppar.

3. Servera potatissalladen med grillad korv.

Tips:
• Förbered inför middagen i morgon. Koka med potati-
sen och marinera köttet, så spar du tid. 

30 MIN
663 kcal/port. 

Energi från: Fett 58% 
Kolhydrater 11% 

Protein 22%

Serveringstips och inspiration



4. Grillad karré med potatissallad
Marinerad och grillad karré som serveras med en krämig potatissallad.

Ingredienser: 4 portioner
Karré 4 skivor
 Marinad:
Gul lök, grovriven 1 st
Vitlöksklyfta, finriven 3 st
Fisksås 2 msk
Socker 1 msk
Soja, kinesisk 1 tsk
Oregano, torkad 1 msk
Svartpeppar 0,5 msk
 Potatissallad:
Cocktailtomater 250 g
Gurka 1 st
Potatis, kokt 500 g
Matyoghurt 2,5 dl
Vitlöksklyfta, finriven 1 st
Dill, hackad 0,5 st
Olivolja 1 msk
Salt 0,5 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk
Rödlök, liten tunt skivad 1 st
Oliver 1 frp

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, fisksås, socker, kinesisk 
soja och torkad oregano

1. Blanda ihop alla ingredienser till marinaden. Vänd 
runt köttskivorna i marinaden så de täcks ordentligt. 
Låt marinera i kylen.

2. Dela tomaterna och tärna gurka och potatis. Blanda 
yoghurten med vitlök, dill, olja, salt och peppar. Vänd
runt grönsaker, potatis, lök, oliver med yoghurten.

3. Grilla köttet tills det är genomstekt och har fin yta. 
Servera med potatissalladen.

Tips:
• Låt köttet bli rums tempererat innan det läggs på 
grillen.

 

50 MIN
490 kcal/port. 

Energi från: Fett 33% 
Kolhydrater 16% 

Protein 27%

Serveringstips och inspiration



Grillkassen v31 
Innehållsförteckning

Bacon
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning..

Lammkorv
Ingredienser: Svenskt lammkött (70%)*, GRÄDDE*, krydda, salt, potatisfiber, potatismjöl, lök, socker 
vitlök, arom, grönpeppar, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, fårfjälster. *Ur-
sprung: Sverige.
Innehåller: Mjölk.

Yoghurt
Ingredienser: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK*/høypasteurisert og homogenisert 
MELK*/MÆLK*/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO*, högpastöriserad och homogeniserad GRÄDDE*/
høypast-eurisert og homogenisert FLØTE*/FLØDE*/pastöroitu ja homogen-isoitu KERMA*, MJÖLK-
protein/MELKprotein/MÆLKEprotein/MAITO-proteiini, yoghurtkultur/hapate. 
*Ursprung/opprinnelse/alkuperä EU.
Innehåller: Mjölk.

Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige..
Innehåller: Mjölk.

Parmesanost 
INGREDIENSER: Opastöriserad ekologisk KOMJÖLK (Italien), salt, löpe.
Innehåller: Mjölk

Oliver
INGREDIENSER: Opastöriserad ekologisk KOMJÖLK (Italien), salt, löpe.
Innehåller: Mjölk.



Vecka 31 

Indisk rispanna

Tomatig tonfiskpasta med kapris och timjan

Frittata med majs och fetaost

Vegetarisk linsgryta



Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

Alla har vi minnen om mat från barn-
domen, en del goda, andra mindre bra. 
Jag tillhör dem som tyckte om skol-
maten, min favoritmat var ”sej i äggsås” 
och panerad torsk (de tillhör faktiskt fort-
farande mina favoriter). Något jag hade 
väldigt svårt för var däremot rotmos. 

I vuxen ålder inser jag att jag borde tycka 
om det, jag gillar ju allt som ingår, men 
jag har faktiskt inte gett det en ny chans. 
Denna vecka tänker jag ta ett steg mot 
rotmosen och laga stompad morot med 
potatis. Jag känner på mig att det blir 
succé. 

 Att få hem en färdig kasse med meny och 
mat är lite av en chansning och kanske 
behöver man utmana sig själv och sina 
smaklökar mer vissa veckor än andra.

Våga göra det – det kan ju vara så att du 
plötsligt har ett gäng med nya favoriter 
bland dina recept. 

Jag hoppas att veckans meny 
ger dig både säkra kort och 
utmaningar – och att du 
gillar den!

Din beställning ska innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Hälsokassen:

* Används i fler recept

 Veck o-
� ll ad

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Fänkål, tunt strimlad 0,5 st 1 st
Zucchini, tunt strimlad 0,25 st 0,5 st
Morot, tunt strimlad 2 st 4 st
Purjolök, tunt skivad 5 cm 10 cm
Tomat, tärnad 2 st 4 st
Rucola 35 g 70 g
Citron 0,5 st 1 st
Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med salt 
och peppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, malen ingefära, gurkmeja, malen kardemumma, tomatpuré, 
standardmjölk, torkad oregano, curry, lagerblad, grönsaksbuljong, vitlök, hönsbuljong 
och rågkusar

Rökt skinka

Räkor

Ägg

Fetaost

Tonfisk

Kapris

Råris

Linser

Fullkornspasta

Krossade tomater*

Majskorn

Nejlikor

Gul lök*

Zucchini*

Paprika

Broccoli

Potatis

Morot*

Purjolök*

Rotselleri

Äpple

Avokado

Fänkål

Tomat

Timjan

Koriander

Citron

Rucola



1. Indisk rispanna
Ris med indiska smaker som blandas med räkor och skinka.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1,5 dl  3 dl
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Gurkmeja  0,5 tsk  1 tsk
Kardemumma, malen  0,5 tsk  1 tsk
Nejlikor, mortlade  2,5 st  5 st
Salt  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  3 dl  6 dl
Hönsbuljongtärning  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Zucchini, tärnad  0,25 st  0,5 st
Paprika, tärnad  0,5 st  1 st
Rökt skinka, strimlad  100 g  200 g
Räkor  50 g  100 g
Koriander 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, malen ingefära, gurkmeja, malen  
kardemumma, vitlök och hönsbuljong

1. Stek ris, lök, vitlök och alla kryddor under
omrörning i olja i en kastrull ca 1 min. Häll i vattnet
och lägg i buljong. Låt koka enligt anvisningen på 
förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs zucchini
och paprika hastigt. Vänd ihop riset med grönsaker,
skinka och räkor. Toppa med färsk koriander.

Tips:
• För extra hetta smula ner lite chiliflakes.

 

40 MIN
399 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 53% 

Protein 21%

Serveringstips och inspiration



2. Tomatig tonfiskpasta med kapris och timjan
Härligt pasta med tonfisk och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornspasta, okokt  100 g  200 g
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  1,5 st  3 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Tonfisk i vatten, avrunnen 1,5 frp  3 frp
Kapris  0,25 dl  0,5 dl
Timjan, hackad 1 msk  2 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Broccoli  125 g  250 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök och tomatpuré

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek löken tills
den blir mjuk.

3. Tillsätt vitlök och tomatpuré och stek ytterligare
2 min under omrörning.

4. Häll i tomatkross, tonfisk, kapris och timjan. Låt
småputtra 5-10 min. Krydda ordentligt med nymalen
svartpeppar och smaka av med salt.

5. Skär broccolin i buketter. Skala stjälken och skär
den i tunna skivor. Koka i lättsaltat vatten ca 3 min. 
Servera till tonfiskpastan och toppa med färsk timjan.

Tips:
• Koka potatis till frittatan, så går det snabbare.

 

20 MIN
371 kcal/port. 

Energi från: Fett 14% 
Kolhydrater 49% 

Protein 37%

Serveringstips och inspiration



3. Frittata med majs och fetaost
Italiensk omelett med potatis, majs och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad och skivad  250 g  500 g
Olivolja  0,25 tsk  0,5 tsk
Mjölk, standard  2,5 dl  5 dl
Ägg  3 st  6 st
Salt  0,75 tsk  1,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Fetaost, tärnad  75 g  150 g
Majskorn  0,5 dl  1 dl
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Morot, riven 1,5 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, standardmjölk och 
torkad oregano

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka den skivade potatisen i saltat vatten
ca 5 min.

3. Smörj en ugnsform med olja och lägg i potatisen.

4. Vispa ihop mjölk, ägg, salt och peppar med en
gaffel. Häll blandningen över potatisen och tillaga
mitt i ugnen i 15 min.

5. Ta ut formen och strö över fetaost, majs och
oregano. Ställ tillbaka formen i ugnen och tillaga
ytterligare ca 10 min. Servera med rivna morötter.

Tips:
• Rena rama expressmiddagen om det ligger några 
kokta potatisar i kylen och ropar.

 

35 MIN
441 kcal/port. 

Energi från: Fett 44% 
Kolhydrater 34% 

Protein 22%

Serveringstips och inspiration



4. Vegetarisk linsgryta
Härligt smakrik vegetarisk gryta med linser och äpple.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Purjolök  5 cm  10 cm
Rotselleri, skalad  100 g  200 g
Äpple, skalad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Curry  0,5 msk  1 msk
Vatten  3,5 dl  7 dl
Krossade tomater  250 g  500 g
Grönsaksbuljongtärning 1 st  2 st
Linser, kokta 0,75 dl  1,5 dl
Lagerblad  1 st  2 st
Rågkusar  1 st  2 st
Avokado  1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, curry, lagerblad, grönsaksbuljong och 
rågkusar

1. Strimla purjolöken. Riv rotselleri och äpple grovt.

2. Stek allt i olja och curry tills det mjuknat något.

3. Tillsätt resten av ingredienserna och låt koka
ca 10 min. Smaka av med salt.

4. Servera med rågkusar och mosad avokado.

Tips:
• Välj andra linser om du vill men kolla i god tid om de 
behöver blötläggas eller kokas längre tid.

35 MIN
371 kcal/port. 

Energi från: Fett 38% 
Kolhydrater 47% 

Protein 15%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v31
Innehållsförteckning

SKINKA RÖKT  SE
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxidationsmedel 
E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. .

Riven ost
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserverings- 
medel (E 251), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
*Mjölkens ursprunsland: se märkning i anslutning till Bäst före-datumet.
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid 
eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

Halloumi
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk ( KO -, FÅR - och GETMJÖLK (mjölk: Cypern)), salt, torkade myn-
tablad, mikrobiellt ystenzym.
Innehåller: Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, 
Fisk, Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

Sardeller
Ingredienser: Sardeller (66%), solrosolja (34%), salt..
Innehåller: Fisk.


